
                                                                               СХВАЛЕНО 

  на засіданні методичної комісії 

                                                                             загальноосвітньої підготовки 

                                                                               протокол від 30.10.2019 р. № 3 

 

 

Орієнтовні зразки завдань I етапу Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П.Яцика 

 

I  курс 

1. Напишіть твір-роздум на одну із тем: 

 «Який художній твір ти взяв би з собою в життєву дорогу?»; 

 «Сильного життя веде, а слабкого – волочить»; 

 «Шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас». 

                                                                                                                                (12 балів) 

2. Замініть фразеологізм одним словом із тим же значенням. 

Як кіт наплакав –  

льоду серед зими не випросиш –  

раків пекти –  

розбити глек з кимось – 

скалити зуби –  

крутити носом –   

                                                                                                                                   (3 бали) 

3. Запишіть правильно подані слова. 

Пів/аркуша, пере/коти/поле, не/сьогодні/завтра, сон/трава, пів/яблука, 

купівля/продаж, екс/чемпіон, чар/зілля, пів/Києва, екс/президент, рік/у/рік, 

віч/на/віч, чітко/виражений, авіа/квиток, людино/люб, 100/річчя, авіа/завод, 

жовто/гарячий, суспільно/необхідний, супер/обкладинка, фото/копія, міні/фабрика, 

аеро/вокзал, пів/України. 

                                                                                      (6 балів) 

4. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та 

поставивши іменники в потрібному відмінку   

            5 (гектар), 30 (зошит), 150 (день), 15 (копійка), 2 (ведмідь), 3 

(окуляри). 

                                                                                                           (6 балів) 

5. Відредагуйте речення. 



1.    Сергія Коваленко багато хто поважає, він гарний і в якості фахівця, і в якості 

людини. 

2. Якщо співставити факти, то дані про нашого бувшого співробітника не  

співпадатимуть. 

3. У кінці кінців відмінили закон, згідно якому наказували за багаточисленні дрібні 

порушення. 

 (3 бали)                             

6. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний 

синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним 

словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам 

як простим реченням). 

Світ падав на бризки  білої хвилі, що лилася по камінні, й хвиля блищала у густій 

зеленій тіні, як снопи срібла та кристалю.  

 (10 балів) 

  

Максимальна кількість балів - 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орієтовні зразки завдань I етапу Міжнародного конкурсу 

 з української мови ім.П.Яцика 

 

II-III курси 

1. Прочитайте уривок вірша Ліни Костенко. 

«Наснився мені чудернацький базар: 

під небом у чистому полі, 

для різних людей, 

для щедрих і скнар, 

продавалис ярізні Долі» 

Висловітьсвою думку письмово про «долю». 

                                                                                                                      (12 балів) 

2. Запишіть правильно подані слова, знявши риску. 

Людино/люб, 100/річчя, авіа/завод, діаметрально/протилежний, жовто/гарячий, 

мовно/літературний, пів/міста, чітко/окреслений, суспільно/необхідний, 

батько/мати, мати/й/мачуха, супер/обкладинка, яхт/клуб, фото/копія, міні/фабрика, 

аеро/вокзал, мас/ний, хоч/не/хоч, на/жаль, віл/а, будь/ласка, піц/а, духм/яний, 

черв/як.   

(6 балів) 

 

3. Доберіть до кожного слова іншомовного походження український відповідник. 

Екстраординарний, бізнесмен, трансформер, міленіум, блокбастер, лімітувати, 

маркетинг, моніторинг, дилер, трейдер, шеф, тост, симптом, котон, генерація, 

респект.        

    (4 бали)  

 

4.  Відредагуйте речення. 

1. Сергія Коваленко багато хто поважає, він гарний і в якості фахівця, і в якості 

людини. 

2. Якщо співставити факти, то дані про нашого бувшого співробітника не 

співпадатимуть. 



3. У кінці кінців відмінили закон, згідно якому наказували за багаточисленні дрібні 

порушення. 

 (3 бали) 

5. Утворіть форму родового відмінка однини від поданих нижче слів. 

Ступінь, нежить, шампунь, ваніль, вуаль, біль, тюль, степінь, кір, папороть, 

перекис, емаль. 

(3 бали) 

6. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки,  побудуйте його 

структурну схему, зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть  члени 

речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну 

характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).  

 Треба глибоко розуміти що художня мова тільки та невичерпно багата й гарна 

яка виплекана твоїм рідним народом яка живиться  із народного джерела що ніколи 

не замулюється (Петро Панч). 

(10 балів) 

 

Максимальна кількість балів - 40 

 

Викладач                                                                                                     Ю. Бирса 

 

 


